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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائهة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٓٗ) 

ََي العقالئية  أنواع السِّ
ال  ال حتتالاج نالن الرالارىل إم إن الا   ولالو اعالدم الالردىل أو عالدم إحالراز   سبق ان سرية العقالال  االا هالم عقال

الالقالالد يفص الال  ابن لكالالن  الالرَي ذلالالخ خالالاص ابلس   اقسالالهيها   ادلسالالتةد ة رَي  العقالئيالالة السالالااقة علالالى الرالالارىل دون الس  
 يف العصور ادلتأخرة  واليت استةد تاستةد ت يف عصر   اليت

 ال ة   العقالئية على أقسام  رَي توضيةه  ان الس   
ََي السابقة على الشارع، وهي غَي حمتاجة لإلمضاء  السِّ

، كسالريمم علالى حةيالة  السااقة على الرالارىل األقالدس، وهالي زلال  الكالالم يف األدالول عالادة  رَي األول  الس   
خرب الثقة وحةية قول اخلبري وحةية الظواهر يف األحكام وحةيالة البينالة وارقالرار وأهالباهها يف ادلوضالوعات، 

  ،تظهر االالالال  ادلقطالالالالوىل االالاله ان حةيالالالالة الثال الالالالة األوم وأهالالالالباهها والظالالالاهر ان حةيالالالالة األخالالالالريين كالالالال لخفالالالان ادلسالالالال
دالاللى هللا ولالالو هالالخ يف ذلالالخ فالالال هالالخ يف سالالبقها علالالى النالال   ،كانالالت ننالال  كانالالت اخلليقالالة أن ننالال  زنالالن آدم

الال عليالاله والالاله وسالاللم  الالاليت أدعينالالا اتالالا ال حتتالالاج إم إن الالا  نالالن الرالالارىل إذ هالالي نسالالبوقة  ن الالا  رَي فهالال   هالالي الس  
لك  ادلل  واألنم علالى نالر التالاريال إال نالا  واحلةج والطرق إليها سااقني انا  على عهوم أحكانهماألنبيا  ال

األقالدس حلكالم  ، فكلهالا  بالت نسالال الرالارىل األدال خالال   وانالهاحملتالاج للالدلي   وهالخرج ابلدلي  وان النسال 
احلةيالة، علالى اننالا   ليال  ودأو تقييدها اقيد أو إلغا  قيد فهو ادلتبال  وإال اقينالا علالى إ الالق احلكالم أو حةة  

 والظاهر اختصاص النسال ابعض األحكام خادة. ،صلد حةة نسخها الرارىل
 كالسَية على املعاطاة والرتجيح ابألمهية

ال  ادلعروفالالة نالالن إ الارة و عالالالة ونصارعالالة ودالالل  و ريهالالا، ونطلالالق العقالالوداال  ونالن ذلالالخ نقالالول  ان ادلعا الالاة 
فهالالالي   دالالاللى هللا عليالالاله والالالاله وسالالاللمسالالالبقها علالالالى زنالالالن النالالال  حتتالالالاج إم إن الالالا  نالالالن الرالالالارىل األقالالالدس، وذلالالالخ ل

 كاهفة عن إن ا  سااق نن األنبيا  السااقني فال تتوقف دةتها على إن ا   ديد.



 (ٖٗٓٔه)ٓٗٗٔ /شعبان  7السبت  ................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

2 

 

وهالالالالو نالالالورد الكالالالالم يف ،الالالالال التالالالصاحم، شلالالالا ال  تالالالالاج إم  ،ونالالالن ذلالالالخ أي الالالا  نقالالالالول  ان ال  الالالي  ابأل يالالالة
علالالى ال  الالي  ابأل يالالة فهالالي   كانالالت  إن الالا  نالالن الرالالارىل، لبداهالالة ان سالالرية العقالالال  قبالال  الرالالارىل وننالال  القالالدم

 دالاللى هللا علياله والاله وسالاللمفالال حتتالاج رن الا  آخالالر نالن نبينالا ذلالالا كاهالفة عالن سالبق إن الالا  األنبيالا  السالااقني 
، ولو و الد فهالو يكيالد ال يساليل، علالى اننالا   صلالد حالض روايالة ضالعيفة ا  الي  األهالم عليهم السالم واألئهة

 على ادلهم.
ََي احلادثة زمن الشارع  السِّ

الال فيهالالا  يف زنالالان الرالالارىل األقالالدس، و  صلالالد ذلالال   نثالالاال  إذ احلالالادث يف زننالاله العقالئيالالة احلاد الالة رَي الثالالا   الس  
حالالدوث سالالرية العقالالال  االالا هالالم عقالالال  يف زنالالن الرالالارىل فلالالم صلالالد لالاله يف هالال    انالالاالسالالرية ادلترالالرعية  عهالالد   هالالو

العةالالة نثالالاال  فلالالو و الالد  أحالد األفاضالال  فليالالدلنا عليالاله، وعلالى أن فانالاله لالالو فالالرض و الود سالالرية للعقالالال  حاد الالة 
للعقالال  االا هالم السالرية الحتا ت إم إن ا ، إال ان يدعى اتا لو كانت  دلى هللا عليه واله وسلم زننه يف

وفياله  ان نر عهالا لالو كالان العقال   ،عقال  لكان نر عها إم العق  وحةية العقال  ذاتيالة فالال حا الة لءن الا 
 . 1 فتأن  ،لو ب ان تكون سااقة وقدمية اقدم البرر
ََي املستحدثة بعد زمن الشارع  السِّ

 أبنثلة  ا  السرية العقالئية احلادلة اعد زنن الرارىل األقدس، وميكن التهثي  ذلالثالال
 السَية على الرجوع لّلجنة العلمية

ةنالالة العلهيالالة أن ةهوعالالة نالالن األ بالالا  نالالثال ، فهالال  ننهالالا  سالالرية العقالالال  يف هالال   االعصالالار علالالى الر الالوىل لل  
ادلر عيالالالالة أن الر الالالالوىل إم عرالالالالرة نرا الالالال   يصالالالال  االسالالالالتدالل حالالالالا علالالالالى دالالالالةة الر الالالالوىل يف الفتالالالالو  إم اللةنالالالالة 

د اةهالالالوىل ال أحالالالدهم يف ضالالالهن رلهالالالوعهم أن ،يالالالال يكالالالون تقليالالالد  ارالالالرط هالالالي  ال ال كهةهالالالوىل ابن يقل  الالال
ولالالالاليل االسالالالالتدالل علالالالالى دالالالالةة  وانالالالاله دالالالالةي و أو لغالالالالوو أو الو ارالالالالرط وال ارالالالالرط الو فهالالالال ا نالالالالورد الكالالالالالم

 إم زلل ه.الر وىل وعدنه أبدلة أخر  نن عقلية ونقلية فان ذلخ نوك  
ةنالالة العلهيالالة، هالالال  هالالي حةالالالةو علالالى الر الالالوىل لل  ادلسالالتةد ة ونالالورد الكالالالم هالالالو ان هالال   السالالرية العقالئيالالالة 

                                                             

 سيأيت و هه.  1 



 (ٖٗٓٔه)ٓٗٗٔ /شعبان  7السبت  ................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

3 

 

اتقريالر ان الرالارىل األقالدس زلاليس ابدلسالتقب  و وذلالخ وه  هي ،ا ة إم إن ا  نالن الرالارىل ولالو اعالدم الالردىل
انالاله ولالالو يف نسالالتقب  األزنالالان، وان نالالن وفيفتالاله إرهالالاد العبالالاد إم كالال  حكالالم أو حةالالة وقعالالت  ريقالالا  إم أحك

 دل  على الرضا وارقراروعن الردىل عنها فإذا سكت 
 السَية على الرجوع لالستئناف والتمييز، يف القضاء

، فالإن إمجالاىل الفقهالا   أو الالنقض  وننها  السرية العقالئية اجلارية يف ه ا الصنن على االسالتننا  والتهييالص
َإإا   سالااقا  كالان علالى عالدم  الالواز نقالض قالاض حلكالم قالالاض  آخالر إذ  ِمنَإا فَإلَإْم بَإْقبَإْلإإُه ِمْنإُه فَِِ   َْ إإَم ِكُ ََ ََا َح فَإِِ
نَإإا الإإر اْد َعلَإإى او ِ  نَإإا َرد  َوالإإر اْد َعَليإْ إإِم اوِ  َوَعَليإْ َْ ذلالالخ  ينالال  يف   لكالالن السالاليد الوالالالد  1   اْسإإَتَف   ِكُ

والالالزم  علاليهم السالالمالقاضالي الثالا  ال يالرا  حكههالم  لو الو  ننهالا  انكها حققنا و هاله يف نبةالال سالااق 
نالن التهسالخ ابلعالام يف الرالبهة  عليهم السالملد  الرخ يف كونه حكههم  تثبيت العرش مث النقش فيكون

. وههنالالا أخالال  علالاليهم السالالالم فيهالالا أحالالرز القاضالالي الثالالا  عالالدم كونالاله حكههالالميكالالون نالالن ال الالد ادلصالالداقية االال  
 .زللهورد فصلنا  يف 

والراهد ان سرية العقال  اآلن يف كال  العالا  علالى االسالتننا  والتهييالص، ويعالئ االسالتننا  ر الوىل احملكالوم 
مث  نالالن  ديالالدعلياله إم قالالاض   ن  يف نفالل الق الالية احملكالوم عليالاله حالالا ليقالوم ادراسالالة الق الية واألدلالالة والرالهود 

إم ق الالاة  –نالالرة أخالالر   –الر الالوىل  –حسالالب عقالالال  اليالالوم  –احلكالالم لالاله أو عليالاله، فالالإذا حكالالم عليالاله كالالان لالاله 
نن الدر ة األعلى وهالم ادلسالهون اق الاة التهييالص ونههالتهم ليسالت دراسالة الق الية اال اما اال  دراسالة حيثيالات 
دالالدور احلكالالالم أن دراسالالة نالالالد  دالالالحية القاضالالالي األول للةكالالم وانالالاله لعلالاله ارترالالالى أو خالالان أو هالالالبه ذلالالالخ 

 دراسة الظرو  احمليطة ابلق ية ارك  عام.و 
 .وإال دلا يخرت عن أول أزنان و ودهمو اا هم عقال  للعقال يست ه   السرية ال يقال  ل

إذ يقالالال  االال  هالالي كالال لخ، إذ الظالالاهر عالالالدم ندخليالالة القالالوة الرالالهوية أو الغ الالبية أو احلسالالد أو احلقالالالد أو 
 هبه ذلخ يف إقرار عقال  عالا  اليالوم للتهييالص واالسالتننا  اال  الظالاهر ان العانال  الوحيالد هالو نالا الحظالو  نالن
ان القاضالي قالالد  طالال  وقالد يرترالالي وقالالد  قالالد أو  سالد  ابنتهائالاله إم خالالس أو تيالار آخالالر أو عرالالرية أو عائلالالة 
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  أخر   فهن العقالئي ان يطعن احملاني أو ادلتهم يف حكهه لد  قالاض   ن  فثالالال، فهالو نالن ارتقالان احملب ال
 وانا و ه التأخري فسيأيت. فتأن . ،عقال  وادلأنور اه هرعا  
 سَية على الرجوع لّلجنة، قدميةوليست ال

 ويف اليو ن القدمية حاال يقال  السرية على الر وىل للةنة العلهية كانت نن  القدم إذ عه  
وهالو زلال  الكالالم  –إذ يقال  أوال     تكالن السالرية علالى الر الوىل للهةهالوىل واللةنالة العلهيالة يف  االفتالا   

علالالى الر الالوىل يف السالالرية الرالال ون العانالالة، أن   تكالالن االال  كانالالت علالالى الر الالوىل إليهالالا يف هالال ون احلكالالم أن  –
كانالالت يف هال ون الالالبالد العانالة ر الالم اتالا  أحكالام األحالوال الرخصالالية اال  وال يف الق الالا  إم جلنالة نرالال كة اال  

 حصول تداخ  أحيا   اينها فتأن .
ونالا كالان  ،قطعالا   داللى هللا علياله والاله وساللملكنها سرية ننقطعة إذ   تكن يف زنن الرسالول  ، نيا   سل هنا

 .ندوة إمنا كان يف الر ون العانة دون ه ون ارفتا نن دار ال
 هل تدل آبة الشورى على حجية السَية؟

نَإُهمْ   َوَأْمُرُهْم ُشورى الرور   آيةال يقال  تدل على حةية سرية العقال  وهرعيتها   . 1  بَإيإْ
ال ؛إذ يقال  كال، إذ  ا نوضالوعان سلتلفالان العقالئيالة كانالت  رَي إذ السالرية أنالر والرالور  أنالر آخالر، اال  الس  

َُْم ِبَْعُروفٍ  عادة اال تبان  وتراور وإئتهار   ارية   َن ، اال  كانالت السالرية انالا  اعالة نالن عقال  كال   2  ْأَتَُِروا بَإيإْ
عالالن اآلاب  كالالاارا  عالالن كالالاارا  أو دالالا را  عالالن دالالا ر. وللبةالالال دالاللة  ذن هللا  فطرتالاله أو شلالالا يتوار الالههالالخأ أو 

 تعام.
 لطاهربنوصلى هللا على دمحم وآله ا

 
َا الْدنْإَيا ِظلٌّ ََمُْدوٌد ِإََل َأَجٍل َمْعُدودٍ     عليه السالم أنري ادل نننيقال  ماً  ،ِإ   َْ َع ُح ُ َعْبداً َسَِ رَِحَم او 

َم َصاحِلاً َوَعِمَل َصاحِلًا...     فَإَوَعى َوُدِعَي ِإََل الر َشاِد َفَدََن َوَأَخَذ ِكُْجَزِة ََنٍج َهاٍد فَإَنَجا، َقد 
  .212العقول  ص حتف 
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